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Terassikierros 9 km | Kauhajoki ja Isojoki 
 

 
 

Terassikierros johdattaa Lauhanvuoren ylärinteiden valoi-
siin männiköihin ja muinaisen saaren maisemiin. Rantaval-
lit, terassit, korkein jääkauden jälkeinen ranta sekä Lauhan-
vuoren huipulta avautuvat maisemat valottavat vuoren 
muinaisia kehitysvaiheita. 
 
 REITIN ALKUUN 

Saapuminen autolla 

Kansallispuistoon on opastus Isojoen ja Kauhajoen suunnista. 

Kansallispuistoon ajetaan Kauhajoki-Honkajoki -tietä (tie nro 

44) pitkin. Isojoelta ajetaan Sarviluomantien kautta. 

Saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla 

Lähimmät linja-autopysäkit ovat Muurahainen (Kauhajoki) ja 

Sarviluoma th (Isojoki). Muurahaisesta pääsee suoraan puis-

ton reiteille. Sarviluoman tienhaarasta on 7,5 km lähimmän 

reitin alkupisteeseen. 

 

Reitille on kaksi virallista lähtöpistettä: 

Lähtöpiste 1: Lauhanvuoren laki/näkötorni  

Lauhanvuorentie 656, Isojoki 

(WGS84) N62° 9.12240' E22° 10.45475' 

Lähtöpiste 2: Spitaalijärvi, pysäköintialue 

Lauhanvuorentie 639, Isojoki, Lauhanvuorentien risteyksessä 

on viitta Spitaalijärvelle (WGS84) N62° 8.34545' E22° 

9.36848' 

 

REITTIKUVAUS 

Lauhanvuoren huipulta lähdettäessä ympäröiviä maisemia 

voi ihailla ensin näkötornista käsin. Lauhanvuoren huippu on 

rehevää kuusivaltaista metsää, josta lähdetään laskeutumaan 

osin jyrkähköä polkua Lauhan tuvan suuntaan. Polku jatkuu 

vaihtelevassa, kuivassa kangasmaastossa. Matkan varrella voi 

poiketa yöpymään tai evästelemään Kaivolammille. 

 

VAATIVUUS: Helppo 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti sopii päiväretkikohteeksi kaikille, 

myös aloittelijoille, mutta reitti ei ole esteetön. Reitti sopii 

luonnossa liikkumaan tottuneille retkeilijöille. Sopii yöpymi-

sen sisältäväksi reitiksi. 

KESTO: noin 4 h taukoineen 

REITTIMERKINNÄT: Reitin lähtöpisteissä Lauhanvuoren 

laen pysäköintialueella ja Spitaalijärvellä on aluekartta. Rei-

tin varrella on opasviitat kaikissa risteyskohdissa. Reittiä ei 

ole merkitty, mutta selkeä polku-ura ja viitoitus risteyskoh-

dissa helpottavat kulkemista. 

 

 

Kuva: Terttu Hermansson 

Spitaalijärvellä on myös yöpymis-, evästely- ja uintimahdolli-

suus. Spitaalijärveltä polku nousee vähitellen kohti Lauhanvuo-

ren lakea. Terassikierroksen maasto on suurimmaksi osaksi 

helppokulkuista kangasmaastoa. 

VAATIVUUS 

Lauhanvuoren maasto on helppokulkuista. Reitti kulkee vaihte-

levassa maastossa polkuja pitkin. 

Lumettomina aikoina poluilla voi kulkea lenkkikengilläkin. Sa-

desäällä vedenpitävät jalkineet ovat suositeltavat. Muuten riit-

tävät normaalit, säänmukaiset ulkoiluvaatteet.  

Kahvilapalveluja on ainoastaan puiston ulkopuolella Lauhansar-

ven luontomatkailukeskuksessa. Mukaan kannattaa siis pakata 

omaa evästä ja juomapullo. 

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai 
havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneil-
moitus. Retkellä kannattaa olla mukana myös ensiapupakkaus. 
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HYVÄ TIETÄÄ 

Tulentekopaikkoja löytyy reitin varrelta Lauhan tuvan piha-

piiristä, Spitaalijärven itä- ja länsirannalta sekä Kaivolam-

milta (noin 400 metriä reitiltä). Avotulen teko metsäpalova-

roituksen ja ruohikkopalovaaran aikana on kielletty tulente-

kopaikoilla. Spitaalijärven länsirannan keittokatoksen hor-

millista tulisijaa saa pääsääntöisesti käyttää myös metsäpalo-

varoituksen ja ruohikkopalovaaran ollessa voimassa.  

Reitin varrella voi yöpyä Spitaalijärven itärannalla. Myös Kai-

volammin telttailualueelle voi poiketa yöpymään. Kansallis-

puistossa sijaitsevaa Lauhan tupa -vuokratupaa vuokrataan 

kesäkaudella. Spitaalijärven pysäköintialueelle saa pysäköidä 

matkailuvaunun, mutta muita palveluja alueella ei ole. Tilaa 

on vain kahdelle matkailuvaunulle. 

Lauhan tuvan pihassa on kaivo ja Spitaalijärven itäpuolella 

lähde. Ajantasainen vesien juomakelpoisuustilanne löytyy 

osoitteesta www.luontoon.fi/lauhanvuori/palvelut. Alueen 

maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jäte-

huolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet voi laittaa käymä-

lään, ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää 

sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luon-

nosta pois. Kuivakäymälät ovat Lauhanvuoren laella, Lauhan 

tuvan pihapiirissä, Spitaalijärvellä sekä Kaivolammilla. Varaa 

oma wc -paperi mukaan. 
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Spitaalijärven vedellä on uskottu olevan parantavia vaikutuk-

sia, ja aikanaan sitä on viety Venäjän ruhtinaillekin. Lauhan-

vuoren huipun tuntumassa on pieni perunamaa muistutuksena 

entisaikojen tavasta kasvattaa perunaa korkealla rinteellä 

poissa hallan ulottuvilta. 
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